
Organisatie CDA Brabant

Aan:	Het	Algemeen	Bestuur	van	CDA	Brabant
:	Alle	afdelingsbesturen
:	Alle	regiobesturen
:	De	Algemene	Ledenvergadering
:	De	Statenfrac;e

Beste	CDA	â€˜ers.
Het	Dagelijks	Bestuur	van	het	CDA	Brabant	stelde	begin	april	2011	de	commissie	Bergsma	in,	die	de	opdracht
kreeg	het	func;oneren	van	het	CDA	Brabant	onder	de	loep	te	nemen.
Op	19	november	2011	bracht	de	commissie	rapport	uit.	In	dat	rapport	gaat	de	commissie	in	op	twee	met	elkaar
verbonden	dimensies	van	ons	CDA.:

Â· het	poli(eke	profiel	van	het	CDA	(Brabant)	en
Â· het	profiel	van	het	CDA	Brabant	als	vereniging.

In	zijn	vergaderingen	van	30	november	en	7	december	heeR	het	DB	zich	over	dit	rapport	en	de	aanbevelingen
gebogen.	Het	DB	is	de	commissie	veel	dank	verschuldigd	voor	het	vele	werk.	 Het	advies	van	de	commissie	is
gebaseerd	op	de	meningen	van	meer	dan	de	helR	van	alle	Brabantse	afdelingen	en	op	gesprekken	met	vele
(oud)	bestuurders	en	vertegenwoordigers.	Door	die	brede	inbreng	en	de	analyses	van	de	breed	samengestelde
commissie	meent	het	bestuur,	dat	de	aanbevelingen	als	zodanig	niet	meer	ter	discussie moeten	worden
gesteld,	maar	moeten	worden	uitgevoerd.	In	deze	no;;e	doet	het	DB	een	aantal	concrete	voorstellen.

Het	poli(eke	profiel

Kort	en	krach;g	luidt	het	advies	van	Bergsma:	We	zijn	een	poli(eke	par(j	en	de	poli(eke	discussie	moet	weer
centraal	komen	te	staan.
De	kernwaarden,	van	waaruit	het	CDA	poli;ek	wil	bedrijven	zijn	:	gespreide	verantwoordelijkheid,
gerech;gheid	,	solidariteit	en	rentmeeesterschap.	Een	speciale par;jcommissie studeert	momenteel	op	de
vraag	inhoeverre	ons	gedachtegoed	aan	herijking	toe	zou	zijn.
Het	CDA	Brabant	kiest	voor	een	andere	weg	en	wil	niet	zozeer	kijken	naar	de	hertaling	van	de	uitgangspunten,
maar	naar	de	vraag,	wat	we	daarvan	in	de	prak;jk	terecht	brengen	en	kiest	daarbij	voor	het	thema	solidariteit.
In	de	huidige	economische	situa;e	maar	ook	in	een	sterk	polariserend	Nederland	is	â€œsolidariteitâ€	het
uitgangspunt	wat	ons,	in	Nederland	en	in	Brabant,	weer	kan	verbinden.

In	zijn	aanvaardingstoespraak	op	19	november	stelde	onze	nieuwe	voorziXer	de	Bijbelse	no;e	â€œNiemand
leeR	voor	zichzelf	â€œ	centraal.	Hierin	staat	de	individuele	mens	centraal,	maar	het	is	geen	individualis;sche
mens.	De	zorg	voor	de	ander	is	een	van	de	kernopdrachten	van	elk	mens.	We	zijn	voor	elkaar	verantwoordelijk.
Dat	is	â€“	zo	stelde	hij	â€“	geen	gegeven,	maar	een	opdracht,	die	steeds	weer	opnieuw	moet	worden
waargemaakt.	In	deze	opdracht	ligt	de	kern	van	de	christendemocra;sche	poli;ek:	Verantwoordelijk	zijn	voor
elkaar.
Los	van	deze	toespraak,	kwam	de	commissie	Bergsma	met	een	nagenoeg	gelijke	boodschap.	â€We	moeten
weer	luisteren	naar	de	mensen	in	de	Brabantse	samenleving	en	naar	hun	problemen	en	die	vertalen	naar	een
paar	krach;ge	speerpunten	â€œ	En	die	speerpunten	vat	Bergsma	kernach;g	samen	in	:	â€œZorgzaam	voor
onze	omgevingâ€.
En	tensloXe:	2012	is	uitgeroepen	tot	Europees	jaar	van	â€œsolidariteit	tussen	genera(es	.â€

Solidariteit	wordt	dus	het	thema.	En	dat	willen	we	aanpakken	op	een	wijze,	waarbij	de	leden	en	breder	de
Brabanders	 ac(ef	worden	betrokken.

Zorgzaamheid	voor	elkaar	en	voor	onze	omgeving	raakt	aan	vele	themaâ€™s	,	waarover	burgers	zich	zorgen
maken:	de	zorg,	de	veiligheid,	het	onderwijs	en	zeker	ook	in	Brabant	de	landbouw.	De	commissie	Bergsma:
â€œOp	deze	speerpunten	doen	onze	poli;eke	vertegenwoordigers	geen	water	bij	de	wijn;	ze	staan	er	voor	en
trekken	op	deze	speerpunten	de	inhoudelijke	discussie	naar	het	CDA	toe.	Onze	beelddragers	en	boegbeelden
zijn	persoonlijk	op	deze	speerpunten	herkenbaar,	aanspreekbaar	en	authen;ekâ€œ	.
Met	deze	oproep	gaan	we	aan	de	slag.	Juist	op	het	thema	van	de	solidariteit	moet	het	CDA	in	Brabant	weer
zichtbaar	worden.	Zichtbaar	als	een	par;j	,	die	staat	voor	mensen	die	het	moeilijk	hebben.	Voor	eenzamen.
Voor	de	natuur	en	duurzaamheid.
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En	dat	moet	volgens	Bergsma,	door	â€œde	kiezer	weer	ac;ef	op	te	zoeken	en	zelf	op	onderzoek	uit	te	gaan	om
weer	te	ervaren	wat	de	kiezer	op	zijn	hart	heeRâ€.	Vervolgens	moeten	we	laten	zien,	dat	we	wat	we	horen	en
zien	kunnen	vertalen	in	uitvoeringsbeleid,	dat	met	ere	langs	de	meetlat	van	de	zorgzaamheid	en	de	solidariteit
kan	worden	gelegd.
De	manier,	waarop	we	deze	solidariteitsac;e	vormgeven	kan	natuurlijk	zeer	verschillen.	Plaatselijke	afdelingen
zullen	wellicht	kiezen	voor	een	lokaal	thema,	raadsleden	kiezen	wellicht	iets	anders	dan	bestuurders	en	op
provinciaal	niveau	kan	het	thema	ook	anders	zijn.	De	Statenfrac;e	heeR	al	aangegeven	vooral	te	willen	zoeken
naar	de	meerwaarde	van	de	coÃ¶pera;e	als	ondernemingsvorm.	Jongeren	hebben	wellicht	een	specifiek
thema,	ouderen	ook.	Het	mooiste	is	natuurlijk	als	kan	worden	aangesloten	bij	actuele	poli;ek	themaâ€™s.	In
zijn	toespraak noemde	onze	voorziXer	het	vrijwilligerswerk	als	voorbeeld	van	een	thema,	waarin	solidariteit
tussen	mensen	zo	mooi	zichtbaar	wordt.	Vrijwilligerswerk,	en	zeker	in	verenigingsverband	is	al;jd	een	parel
geweest	in	de	Brabantse	samenleving.	Het	wordt	helaas	steeds	moeilijker	om	vrijwilligers	te	vinden.	Misschien
is	dit,	naast	het	gezin,	wel	een	andere	hoeksteen	van	onze	samenleving.
Ons	voorstel	is,	dat	elke	afdeling,	de	statenfrac;e,	het	CDJA,	CDAV,	ouderenpladorm,	Kleurrijk	Brabant	 zelf	een
concreet	thema	kiezen	en	met	dat	thema	 aan	de	slag	gaan.	Niet	door	daarover	een	nota	te	schrijven	of	een
beleidsvisie,	maar	door	ac;ef	de	kiezer	op	te	zoeken	en	zo	nog	meer	 zichtbaar	te	worden.	Door	niet	alleen	de
leden	op	te	zoeken,	maar	 het	brederte	maken.	Iedereen,	die	in	het	thema	geinteresseerd	is.	Zoek	het	ook	niet
alleen	in	de	vergaderingen,	maar	denk	ook	aan	andere	media,	zoals	twiXer. De	voorziXer	van	onze	provinciale
afdeling,	zal	â€“	mede	in	het	kader	van	zijn	kennismakingsronde	â€“ op	19	januari	in	elk	geval	spreken	met	alle
afdelingsvoorziXers	om	deze	aanpak	te	bespreken.	En	op	17	januari	met	de	regiovoorziXers.
De ALVâ€™s	van	2012	zullen	we	dan	vooral	gebruiken	om	de	gelegenheid	te	geven	tot	terugkoppeling	naar
elkaar,	zodat	we	elkaar	ook	kunnen	inspireren.	En	we	zullen	sprekers	uitnodigen	om	het	thema	solidariteit	nog
eens	van	verschillende	invalshoeken	te	kunnen	belichten.

De	eerste	ac)viteit	in	het	nieuwe	jaar	met	solidariteit	als	thema,	 is	op	13	januari	van	17.00	tot	20.00	uur	in
Tiliander	in	Oisterwijk.	We	nodigen	dan	alle	leden	uit	voor	een	Nieuwjaarsbijeenkomst.	De	landelijk
par)jvoorzi<er	-	Ruth	Peetoom	-	zal	spreken	over	het	thema	:	Het	CDA	langs	de	meetlat	van	de	solidariteit.
We	zullen	vervolgens	op	ludieke	wijze	het	Brabant	(t)huis	openen	en	tenslo<e	zal	onze	Brabantse
Europarlementarier	Lambert	van	Nisterooij	aan	alle	aanwezigen	het	boekwerkje	uitreiken,	dat	die	middag	zal
worden	aangeboden	aan	Staatssecretaris	Bleker	â€œInvesteren	in	de	regioâ€. Vanzelfsprekend	hebben	we	ook
op	een ander	gebied	goed	naar	Bergsma	geluisterd:	Het	zal	Brabants	gezellig	worden	met	een	drankje	en	een
hapje.

CDA	Brabant	als	vereniging.

â€œHet	CDA	Brabant	zit	vast	in	oude	gewoonten,	tradi;es	en	structuren	.	Dat	zit	ons	in	de	weg	bij	het	vervullen
van	de	kerntaak	van	een	poli;eke	par;j:	poli;ek	bedrijven	en	kiezers	bereikenâ€:	Aldus	de	commissie	Bergsma.

Soortgelijke	geluiden	klinken	natuurlijk	ook	op	landelijk	niveau.	Ook	daar	bekijkt	een	commissie	,	of	de	huidige
par;jstructuur	nog	toegesneden	is	op	de	huidige	situa;e.	De	daartoe	ingestelde	commissie	zal	daarover	op	10
januari	het	Par;jbestuur	adviseren	,	waarna	het	Congres	van	21	januari	besluiten	zal	nemen.
Het	DB	waardeert	de	poging	van	de	landelijke	par;jvoorziXer	om	de	structuren	te	vernieuwen	en	staat	daar	in
beginsel	posi;ef	tegenover.	Het	DB	vindt	het	daarbij	wel	essen;eel,	dat	de	provincie	als	een	eigen	en;teit,	met
zijn	eigen	nestgeur	en	met	het	gevoel	weer	â€œthuisâ€	te	komen	(citaat	Bergsma)	wordt	herkend	en	erkend.	Er
moet	een	mogelijkheid	zijn	en	blijven,	waar	we	de	specifiek	Brabantse	poli;eke	wensen	en	gevoelens	op
landelijk	niveau	aan	de	orde	kunnen	stellen.	Brabant	moet	zijn	belangen	op	na;onaal	niveau	veilig	kunnen
stellen.
De	uitkomsten	van	dat	onderzoek	zijn	nu	nog	niet	bekend.	De	eerste	tekenen	wijzen	echter	op	forse
veranderingen	in	organisa;e	maar	ook	in	(poli;eke)	zeggenschap	vanuit	de	provincies.	Het	DB	wil	hier	op
voorhand	geen	standpunt	op	innemen	en	wacht	welwillend	de	voorstellen	af.	Daarna	zal	echter	een	kri;sche
beoordeling	moeten	volgen	waarbij	we	ook	ruim	baan	willen	geven	aan	onze	leden.	Het	DB	stelt	zich	voor	om
een	speciale	AB	en	â€“	indien	nodig	-	ALV te	houden	 om	een	standpunt	terzake	te	bepalen.	 De	AB
vergadering	staat	gepland	op	12 januari	om 20.00	uur	in	Tiliander	.	Mocht	dat	gelet	op	de	aard	van	de
voorstellen	nodig	zijn,	dan	kunnen	we	op	18	januari	een	ALV	houden.	DE	leden	wordt	verzocht	die	datum	PM
in	de	agenda	te	zeTen.	Na	10	januari	wordt	dat	duidelijk.

Terug	naar	Brabant.	De	kernboodschap	van	Bergsma	is	:	Richt	de	structuur	zo	in,	dat	zoveel	mogelijk	;jd	kan
worden	besteed	aan	het	volgende:

1. Het	s;muleren	van	het	poli;eke	debat	op	alle	niveauâ€™s.
2 Het	maken	en	doen	uitvoeren	van	een	Brabantse	toekomstagenda	 met	behulp	van	sleutelfiguren.
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2. Het	ervoor	zorgen,	dat	â€œonze	â€œmensen	op	poli;eke	func;es	goed	worden	geÃ«valueerd en
dat	nieuw talent	wordt	opgespoord	,	gevolgd	en	gecoached.

In	het	onderstaande	geeR	het	DB	haar	eerste	gedachten	weer	en	wil	die	in	een	zorgvuldige	discussie	in	de	par;j
aan	de	orde	stellen.	Daarvoor	willen	we	de	volgende	(jdslijn	hanteren	:

In	de	periode	tussen	half	januari	en	eind februari	:	gesprekken	provinciale	par;jvoorziXer	met
groeperingen/sleutelfiguren	in	onze	provincie:

- afdelingen	(	reeds	gepland	op	19	januari)	,
- regiovoorziXers,	(	reeds	gepland	op	17	januari)
- CDAV,
- CDJA,
- de	Statenfrac;e,
- de	gedeputeerden,
- â€œonze	â€œ1e	en	2e	Kamerleden	en	Europarlementarier,
- HRM-regiogroep	(waaronder	Brabant	Bloeit),
- de	buitenlandcommissie,
- de	werkgroep	duurzaamheid,
- de	werkgroep	prak;sche	poli;eke	filosofie	en
- vertegenwoordigers	van	de	klankbordgroepen	(	deze	laatsten	samen	met	de	frac;evoorziXer)	.

Daarbij	worden	de	ideeÃ«n	besproken	en	wordt	vooral	ook	s;lgestaan	bij	de	eigen	rol	in	de	nieuwe	structuur.

Maandag 5	maart	:	AB	in	Tiliander.	Verslag	door	de	voorziXer	over	bovengenoemde	gesprekken	en	mogelijk
aangepast	voorstel	DB.	Bespreking	en	mogelijk	vaststelling	van	de	lijn.
Zaterdag	14	april	ALV	:	Defini;eve	besluitvorming.	En	start	van	uitvoering.

Medio	mei	 (waarschijnlijk	een	woensdagavond)	ALV :	Verkiezing	nieuw	bestuur.

Ad	1:	Het	s(muleren	van	het	poli(eke	debat.
Onze	par;j	is	groot	geworden,	omdat	het	zijn	wortels	diep	vertakt	had	in	de	Brabantse	samenleving.	Dat	was	zo
vanzelfsprekend	geworden,	dat	we	wellicht	onvoldoende	hebben	gezien	hoe	die	samenleving	veranderde.	We
zijn	onze	bijna	vanzelfsprekende	posi;e	kwijt	geraakt,	vooral	ook	in	de	Brabantse	steden.	We	moeten	onze
leden	maar	ook	niet-leden	weer opzoeken	en	de	beste	uitvalsbasis	daarvoor	is	de	plaatselijke	afdeling.	Die
staat	het	dichtst	 bij	de	kiezer	en	die	kent	de	plaatseljke	problema;ek	en	verhoudingen.	Voor	het	provinciale
bestuur	is	het	daarom	een	belangrijke	taak	om	de	plaatselijke	afdelingen	te	faciliteren	en	te	ondersteunen,
waar	zij	dat	wensen.	Daar	moet	het	bestuur	goed	op	zijn	toegerust.	Dat	betekent	naar	onze	mening	dat	de
afdelingsbesturen	rechtstreeks	toegang	moeten	hebben	tot	provinciale bestuurders,	die	het	gebied,	waarin	de
afdeling	func;oneert,	dan	wel	goed	moeten	kennen.	Daarmee	onderschrijven	we	de	conclusie	van	de
commissie	Bergsma,	dat	de	regiostructuur	daartoe	niet	het	meest	geschikte	is.	Wel	vinden	wij,	dat	er	in	het
Bestuur	mensen	moeten	ziXen,	die	goed	thuis	zijn	(woonach;g	of	werkzaam)	in	de	verschillende,
onderscheidende	delen	van	onze	provincie.	Concreet	denken	wij,	dat	het	goed	zou	zijn	als	we	ervoor	zorgen,
dat	we	aansluiten	bij	de	verdeling,	die	afgesproken	is	in	de	Statenfrac;e.	Daar	hebben	alle	leden	de	taak	om
speciaal	rela;es	te	onderhouden	met	een	beperkt	aantal	afdelingen	(gemiddeld	6	per	persoon).	In	dit	voorstel
zijn	deze	provinciale	bestuursleden	dan	eerste	aanspreekpunt	voor	afdelingen	met	vragen	en	problemen	en	zij
overleggen	ook	met	de	afdelingen	hoe	het	poli;eke	profiel	kan	worden	versterkt.	Wij	denken,	dat	het	gelet	op
de	specifiek	grootstedelijke	problema;ek,	verstandig	is	om	een	bestuurslid	te	zoeken,	dat	speciaal	de	grote
steden	tot	aandachtsgebied	heeR.	Daarmee	wordt	de	huidige	regiostructuur	losgelaten,	maar	kan	de	band
tussen	provinciaal	bestuur	en	afdelingen	juist	worden	geÃ¯ntensiveerd.	Door	overleg	en	samenwerking	tussen
het	betreffende	statenlid	en	de	aandachtsveldhouder	in	het	bestuur	wordt	het	contact	met	de	afdelingen	o.i.
versterkt.

Ad.	2.	De	Brabantse	toekomstagenda.
â€œDe	nieuwe	Brabantse	voorziXer	van	het	CDA	heeR	een	belangrijke	taak	in	het	bij	elkaar	brengen	van
poli;eke	lijnen	en	het	zeXen	en	uitvoeren	van	de	poli;eke	agenda.	Hij	kijkt	daarbij	over	de	grenzen	van
vandaag	en	morgen	â€œaldus	Bergsma.
Bergsma herkent een	vitalisering	en	bewustwording	binnen	Brabant	en	deze	bewustwording	zal	ook	zichtbaar
erkend	moeten	worden.	Bij	mijn	eerste	bezoeken	aan	afdelingen	herken	ik	dat	als	nieuwe	voorziXer
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zeer.Natuurlijk	vindt	men, dat	CDA	Brabant	als	een	loyale	partner	in	de landelijke	par;jorganisa;e moet
blijven	opereren	,	maar	het	mag	misschien	wat	â€œondeugender	â€œ	en	zeker	kri;scher.	â€œTot	hier	en	niet
verder	â€œ	komt	in	ons	poli;eke	woordenboek	niet	voor,	zegt	Bergsma.	In	hoeverre	houdt	landelijk	CDA
rekening	met	Brabant	als de	op	een	na	grootste	afdeling	en	als	tweede	economie	van	het	land? Natuurlijk
moet	Brabant	zich	orienteren	op	â€œDen	Haag	â€œ,	maar	het	moet	ook	meer	investeren	in	samenwerking
over	de	grens	en	het	gezicht	ook	wat	vaker	op	Brussel	richten.	Voor	economische	en	culturele	ontwikkeling	zijn
daar	nog	vele	deuren	te	openen	en	als	kennisprovincie	 nummer	1	bij	uitstek	heeR	Brabant	ook	veel	te	bieden.
De	themaâ€™s	waar	de	provincie	voor	verantwoordelijk	is,	bieden	ook	juist	veel	mogelijkheden	om	samen	te
werken	met	het	noordelijk	deel	van	Vlaanderen	en	ook	met	de	EU. Voor	onze Statenfrac;e	ligt	hier	een
belangrijke	taak.

Zeker	als	bestuurderspar;j	â€“	want	dat	zijn	we	landelijk	en	in	veel	provincies	en	gemeentes	nog	steeds	â€“
hebben	we	de	â€œnatuurlijkeâ€œ	neiging om	mee	te	bewegen	met	de	waan	van	de	dag,	zonder	onze	CDA
uitgangspunten	te	bewaken,	aldus	weer	Bergsma.
Ook	als	provinciaal	CDA	bestuur	moeten	we	daar	alert	op	zijn! In	die	zin	willen	wij	ook	de	oproep	van	Bergsma
verstaan	om	te	komen	tot	een	poli;ek	beraad	van	mensen	op	sleutelposi;es	in	Brabant.	Niet	de	bekende
Brabanders,	die	het	werk	van	de	Staten	nog	eens	overdoen	of	meekijken	naar	het	werk	van	de	Brabantse
volksvertegenwoordigers,	maar	een zeer	kri;sche	en	onapankelijke	groep	mensen,	die	ons	allemaal	kri;sch
volgt,	gedurfde	voorstellen	durR te	doen	over	vernieuwing	en	verandering,	vanzelfsprekendheden	ter	discussie
durR	te	stellen	en	voor	de	troepen	uit	wil	lopen.	En	die	gevraagd	en	ongevraagd een	heldere mening	geeR.
Het	bestuur	 is	in	gesprek	met	innova;eve	en	aansprekende	Brabantse	gezichten	en	hoopt	over	niet	al	te	lange
termijn	zoâ€™n	commissie	te	kunnen	installeren.

Ad.3.
Er	voor	zorgen,	dat	â€œonzeâ€œ	mensen	weten	waar	ze	aan	toe	zijn,	is	een	essen;ele	taak	van	het	bestuur.
Brabantse	1e	en	2e	Kamerleden	en	onze	Brabantse	EuroparlementariÃ«r	zijn	door	ons	naar	voren	geschoven	als
volksvertegenwoordigers,	maar	wel	met	oog	voor	de	Brabantse	achtergrond	(en	belangen).	Uiteindelijk	bepaalt
natuurlijk	de	landelijke	par;j	of	onze	kandidaten	echt	op	de	lijst	komen,-	alhowel	we	daarvoor	natuurlijk	wel
een	goede	lobby	moeten	voeren	-	 maar	wij	dienen	wel	een	bijzondere	band	met	hen	te	houden.	Het	hebben
van	goede	Brabantse	vertegenwoordigers	in	Eerste	en	Twede	Kamer	maar	ook	zeker	in	Europa,	is	cruciaal.	De
belangstelling	voor de	landelijke	poli;ek	en	de	Europese	poli;ek	is	groot.	Het	moet	mogelijk	zijn	om	rond	de	2
vertegenwoordigende	organen	een	groep	ac;eve	mensen	te	formeren,	die	onder	de	inspirerende	leiding	van
een	voorziXer,	die	dan	lid	is	van	het	bestuur,	ac;ef	onze	volksvertegenwoordigers	volgt,	met	hen	spreekt,
verwach;ngen	deelt	en	het	par;jbestuur	uiteindelijk	ook	kan	adviseren over	de	volgende	periode.	Met
zoâ€™n	structuur	doen	we	recht	aan	de	inspanningen	van	onze	volksvertegenwoordigers	op	landelijk	en
Europees	niveau.
Andere	leden	zijn	wellicht	meer	geÃ¯nteresseerd	in	de	provinciale	poli;ek.	Daar	strekt	de	verantwoordelijkheid
van	de	par;j	verder	:	niet	alleen	zorgen	voor	goede	kandidaten,	maar	ook	goed	evalueren	wat	onze
vertegenwoordigers	in	de	Staten	doen	en	laten	en	daarover	met	hen	het	debat	aangaan,	maar	ook	zorgen	dat
er	bij	de	volgende	verkiezingen	weer	een	goed	par;jprogramma	ligt.	Ook	hier	stellen	wij	voor	een	lid	te
benoemen	in	het	bestuur,	die	met	een	groep	geinteresseerden,	als	groepsvoorziXer,	dit	karwei	klaart.
Door	een	structuur	te	kiezen	,	zoals	hier	geschetst,	kan	een	grote	en	divers	samengestelde	groep	echt
geÃ¯nteresseerden	de	verschillende	poli;eke	vertegenwoordigers	volgen	en	steunen	en	is	door	de	koppeling
van	de	groepsvoorziXers	aan	het	par;jbestuur	ook	de	bestuurlijke	aandacht	geborgd.	Daarmee	kan	het
adviseursschap	van	onze	poli;eke	vertegenwoordigers	in	het	AB	vervallen.	Wat	niet	betekent	dat	zij	door	het
Bestuur	niet	zouden	kunnen	worden	gevraagd	om	een	toelich;ng	te	komen	geven	op	het	poli;ek	func;oneren,
ideeÃ«n	of	scenarioâ€™s.
Er	zo	voor	zorgen	dat	ac;eve	groepen	 goed	worden	aangehaakt	bij	de	par;jstructuur	is	naar	de	mening	van
het	DB	essen;eel	voor	de	goede	en	diverse	poli;eke	discussie.

Dat	geldt	ook	voor	het	volgende.	Er	zijn	thans	in	onze	provincie	vele	groepen	werkzaam,	die	in	meer	of	mindere
mate	gekoppeld	zijn	aan	de	bestuurlijke	structuur	:	de	ini;a;efgroep	Prak;sche	Poli;eke	Philosofie,	het	CDA
Duurzaamheidsberaad,	HRM-regiogroepen	en	diverse	klankbordgroepen	voor	de	statenfrac;e.	Wij	willen	met
deze	groeperingen	graag	overleg	plegen	om	te	bezien	of	en	hoe	zij	zouden	kunnen	aanhaken	met
bovenstaande	voorstellen.	Wij	zijn	er	van	overtuigd,	dat	de	impact	van	deze	groepen	zal	verbeteren	als	ze	zijn
aangehaakt	aan	de	bestuurlijke	kaders.
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Bovenstaand	geldt	in	bijzondere	mate	voor	drie	organisa;es,	die	niet	alleen	provinciaal	,	maar	ook	landelijk	lid
zijn	van	het	AB	en	DB	van	de	par;j.	(CDAV,	CDJA	en	Kleurrijk).	 Wij	vinden	hun	betrokkenhied	van	groot	belang
en	we	willen	in	elk	geval	borgen,	dat	zij	de	kans	krijgen	kandidaten	voor	bestuursfunc;es	naar	voren	te
schuiven	uit	hun	eigen	besturen.	Zoâ€™n	bestuurder	weet	zich	dan	in	elk	geval	gedragen	door	een	herkenbare
achterban	en	dat	is	een	groot	goed.	Maar	er	zijn	meer	organisa;es	,	verbonden	met	een	toetsbare achterban,
die	aanspraak	zouden	kunnen	of	willen	maken	op	zoâ€™n	rol.	En	het	bestuur	wordt	dan	wel	erg	een	vereniging
van	belangenbehar;gers	in	plaats	van	een	bestuur.	We	moeten	hier	goed	over	nadenken	hoe	we
bestuurskracht	koppelen	aan	gezonde	vertegenwoordiging	van	belangen.	De	discussie	hierover	is	voor	het	DB
open,	maar	hoe	we	het	ook	organiseren	:	diversiteit	moet	gewaarborgd	zijn!

Voor	HRM	â€“	het	ervoor	zorgen	dat	we	op	;jd	goede	mensen	vinden	en	ook	coachen	en	volgen	â€“	is	reeds
een	provinciale	structuur	aanwezig,	die	ook	nauw	aansluit	bij	de	landelijke	structuur	in	deze.	De	basis	is	in	de
afgelopen	jaren	gelegd	en	een	doorontwikkeling	is	op	zijn	plaats.	Het	DB	zal	deze	stuctuur	en	het	func;oneren
nog	eens	goed	tegen	het	licht	houden	en	zonodig	voorstellen	doen	ter	aanpassing.	Het	thema	achten	wij	van
groot	belang	en	een	bijzondere	verantwoordelijkheid	van	de	voorziXer,	samen	met	het	bestuurslid	HRM	is	dan
ook	op	zijn	plaats.

De	commissie	Bergsma	onderstreept	het	belang	van	permanente	campagne.	Niet	alleen	bij	verkiezingen,	maar
permanent	moet	de	par;j	als	poli;eke	organisa;e	in	de	picture	staan.	Er	moeten	in	deze	door	het	bestuur
eigen	ac;viteiten	worden	ontwikkeld	en	ook	moeten	anderen	worden	ondersteund	bij	hun	permanente
campagne.

Wij	vinden	een	bestuur	van	11	tot	13	mensen	een	werkbare	grooXe.	Dat	betekent	dat	er	naast	de	voorziXer
ruimte	is	voor	10/12	leden.	In	onze	beeldvorming	zou	de	leden in	elk	geval	 een	aantal	afdelingen	tot	zijn/haar
aandachtsgebied	moeten	rekenen-	waarbij	de	grote	steden	een	aparte	vertegenwoordiger	kennen	.	 Daarnaast
is	er	een	groep	DB-leden	dat zich,	als	aanspreekpunt	en	sparring	partner	verantwoordelijk	voelt	voor 1e	en	2e
kamerleden, statenfrac;e en	EuroparlementariÃ«r.	Dat	zijn	de	primaire	poli;eke	rollen	die	goed	moeten	zijn
belegd.	Resteren	tensloXe	nog	de	rollen	van	secretaris	en	penningmeester	en	de	bestuursverantwoordelijkheid
voor	communic;e,	campagnes	en	PR.	Deze	rollen	zijn	vooral	van	organisatorische	en/of	financiÃ«le	aard	en	zijn
minder	poli;ek	van	aard.	Die	kunnen	vervuld	worden	samen	met	andere	bestuurstaken	maar	kunnen
onderscheidend	blijven.	De	structuur	moet	in	ieder	geval	de	duidelijkheid	verschaffen	welke	bestuursleden	in
eerste	instan;e	aanspreekbaar	zijn	op	het	func;oneren	van	de	provinciale	afdeling	als	vereniging	en	wie
aanspreekbaar	is	op	de	poli;eke	component,	naast	onze	volksvertegenwoordigers.

SamenvaTend.Wij	denken	met	deze	no;;e	de	contouren	te	hebben	geschetst	van	een	bestuursmodel,	dat
voldoet	aan	eisen	van	diversiteit,	representa;viteit	en	bestuurskracht.	We	stellen het	dan	ook	met	overtuiging
ter	discussie,	volgens	de	geschetste	;jdlijn.	Dan	hebben	we	voor	de	zomer	een	nieuw	bestuur.
Als	de	ALV in	mei	een	nieuw	bestuur	(m.u.v.	de	voorziXer)	kiest,	houden	het	huidige	DB	en	AB	op	te	bestaan	en
komt	er	een	bestuur.	Het	is	 natuurlijk	aan	dat	bestuur	om	te	bezien	of	het	verstandig	is	om	een	soort
agendacommissie	te	maken	ter	voorbereiding	en	uitvoering	van	bestuursvergaderingen,	maar	dat	is	dan	geen
afzonderlijke	bestuurlijke	en;teit.	Dat	betekent	ook,	dat	op	dat	moment	alle	bestaande	bestuursfunc;es
(wederom	m.u.v.	de	func;e	van	voorziXer)	komen	te	vervallen.	Het	DB	stelt	zich	voor	de	verkiezing	van	dat
bestuur	een	open	en	transparante	methode	voor.	Het	bestuur	maakt	direct	na	de	besluiten	in	de	ALV	van	april
de	func;es	bekend	en	stelt	een	commissie	in	onder	leiding	van	de	voorziXer	met	externe	ondersteuning,	die
alle	leden	oproept	zich	te	kandideren	oRewel	voor	een	bestuursfunc;e	of	voor	een	rol	in	de
ondersteuningsteams.	Het	staat	de	commissie	vrij	mensen	nadrukkelijk	op	de	func;es	te	aXenderen.	De
commissie	spreekt	met	kandidaten	en	doet	aan	de	ALV	een	voordracht	van	zo	mogelijk	twee	kandidaten	per
func;e.	De	ALV	kiest	vervolgens	in	mei.	Tot	dan	 zal	de	bestaande	structuur	blijven	func;oneren.

SamenvaTend	voor	uw	agenda:
13	januari	:	Nieuwjaarsbijeenkomst	in	Tiliander	van	17.00	tot	20.00	uur.
12 januari	:	AB	 in	Tiliander	om	20.00	uur
17	januari	:	Bijeenkomst	regiovoorziTers	met	onze	par(jvoorziTer	Wil	van	der	Kruijs
18	januari	:	Indien	nodig	ALV	om	20.00	uur	in	Tiliander
19	januari	:	Bijeenkomst	van	alle	afdelingsvoorziTers	met	onze	par(jvoorziTer	Wil	van	der	Kruijs
5	maart	19.30	uur	AB
14	april	09.30	uur	ALV
Medio	mei	ALV

Rest	ons	om	U	allen	een	Zalig	Kersdeest	en	een	Gelukkig	en	Solidair	2012	toe	te	wensen.
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Namens	het	DB	van	CDA	Brabant,

Wil	van	der	Kruijs
VoorziXer
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